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Vakwedstrijd
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Verbouwingen en mijlpalen

Door het Instituut van Ambachtelijke Slagerij Producten
werden onlangs onverwachte worst- keuringen verricht. Dit
houdt in dat de slager direct een product ter keuring aan
moet bieden en deze dus niet speciaal voor de keuring kan
maken. Wederom is de slagerij van familie Jansen uit Doesburg in de prijzen gevallen. U ziet het op bijgaande foto
tijdens de uitreiking van de prijs door Mireille Bekooy.

De zaken verliepen naar wens en in 1989 werd opnieuw een
sprong in het diepe gewaagd met een 6 weken durende verbouwing. In de schuur – gelegen achter de slagerij, aan parkeerplaats de Kloostertuin – werd een noodwinkel ingericht.
Deze foto van het pand is gemaakt een aantal dagen voor
de heropening: de winkel is oké, maar de reclame op de pui
ontbreekt nog.

In het archief van deze krant zijn veel foto’s te vinden waarop de Jansens zijn vastgelegd met de groten der aarde,
zoals Lee Towers, prins Willem Alexander, Henk Molenberg,
Kees Schilperoort, Koningin Beatrix, enz. Allen grijpen het
buitenkansje aan om met Henk en Dinie op de foto te komen.

Achtereenvolgens wordt er bij diverse mijlpalen stilgestaan:
10, 12½, 15 en 20 jaar.
In 2007 werd de winkel na een verbouwing van 10 dagen in
de huidige staat gebracht.
En nu, 2 mei 2009, 25 jaar De Worstepinne. De jaren vliegen voorbij, maar Dinie en Henk hopen nog met veel plezier
hun passie te kunnen blijven beoefenen.

Beste zelfstandige winkel 2008
Van de 750 kandidaten is Keurslagerij de Worstepinne doorgedrongen tot de landelijke Top 10. Vervolgens heeft men alles op
alles gezet om een top 3 klassering te halen. Dat lukte evenwel
niet: het werd een alleszins eervolle 6e plek. En aldus Henk hadden ze toch wel een beetje gewonnen, want de eerste vijf waren
winkels van meer dan 1.500 m². Die Henk toch…….hij zou de
politiek in moeten gaan.
Bizar detail: de foto bij het artikel in de Telegraaf werd op dinsdagmorgen door de fotograaf gemaakt, juist nadat het echtpaar
’s maandags een hele dag kermis in Bathmen achter de rug had!
Het artikel met foto is veilig opgeborgen in de kluis van Henk en
Dinie.
Uit stukken waarop deze krant beslag heeft weten te
leggen is gebleken dat de slagerij De Worstepinne in
1986 en 1988 wedstrijden heeft uitgeschreven wie van
de klanten de origineelste vakantiekaart zou insturen.
Burgemeestersvrouw Patijn vormde de jury. Door
het vegetarische karakter van diens opvolger heeft
de wedstrijd later geen vervolg gekregen, waardoor
Doesburg weer een sport armer was. Voor het overige
konden de eigenaren van De Worstepinne goed met de
nieuwe burgemeester Over weg. Op de foto ziet u dat
Dinie en Henk de prijzen uitreiken aan de gelukkige
winnaars (1988).

Het spreekwoord “met familie moet je wandelen, niet handelen” is
bij De Worstepinne regelmatig aan de laars gelapt. Bovenstaande
foto stond in het Doesburg Streekblad van 7 mei 1984 met de
tekst: “En zo werd dan slagerij De Worstepinne in de Ooipoortstraat ofﬁcieel geopend door het oudste en jongste familielid van
Dinie Oplaat en Henk Jansen, de twee jeugdige slagers die de
Doesburgse middenstand zijn komen versterken.”
Binnen de familie was vanzelfsprekend over het optreden van
nicht Irma (2) het laatste woord nog niet gesproken! Ze was volstrekt niet geconcentreerd bezig met haar taak: het openen van
de winkel. Gelukkig weet Opoe Oplaat de situatie te redden.

Braderie (Doesburg
Binnenste Buiten) staat
voor sfeer en gezelligheid.
Hier ziet u weekend/vakantiehulp Erik in 1996.

Proeverij ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan

Alles uit de kast tijdens het 10-jarig bestaan

... en de buurt zette het paar in het zonnetje.

De feestelijke heropening na de verbouwing in 2007 door voormalige
buurvrouw Broos.

Economisch nieuws
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Onweer?

Het door deskundigen voorspelde faillisement
Tweeling Paul en Mark van der Logt waren vanaf het begin tot
hun vertrek uit Doesburg (1988) geziene gasten bij de Worstepinne. De destijds 12-jarigen hadden een helder beeld over de
ﬁnanciële gang van zaken bij de Worstepinne, zeker toen ze
het berichtje in de krant lazen met “Helaas” (zie advertentie
links). Hun conclusie liet niets aan onduidelijkheid over: “Die
lui zijn al failliet voordat de slagerij is geopend”.

Gedurende enige tijd leken er ﬂinke onweerstoringen over de
Ooipoortstraat te trekken. Bij nadere inspectie bleek echter dat
slager Henk aan het oefenen was op zijn drumstel.
Kenner Wil (Jibbs) Elissen staat op deze foto wat zuinigjes te
kijken / luisteren naar Henk’s kunnen. (“Je staat niet op het
hakblok te bateren”.) Inmiddels heeft de slager zijn drumstokjes
in de wilgen gehangen en is hij sketches, gedichten en toneel
gaan schrijven. De reacties hierop zijn wisselend, maar vooral de
buurt is erg positief.

Inmiddels zijn de heren afgestudeerde economen en werken
ze voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken , respectievelijk
Economische Zaken. Een en ander schenkt veel vertrouwen in
het kabinetsbeleid in de huidige ﬁnanciële crisis. Op de foto
rechts ziet u Mark (of toch Paul, ze zijn eeneiig) de deur dicht
drukken om de door hem verwachte deurwaarders buiten te
houden.

Invoering van de Euro
Niemand stond er op te wachten, en zeker de winkeliers zelf niet, maar uiteindelijk kwam het er toch van: de invoering
van de euro per januari 2002.
Vooruitlopend hierop werden winkeliers
in november/december 2001 van muntgeld voorzien.
Speciale koeriers van PTT Post verzorgden dit transport. Onze fotograaf was bij
de Keurslager aanwezig om de overdracht
op de gevoelige plaat vast te leggen.

Eerste medewerker in dienst

5

Varkensrace in
Doesburg!
Een worstepinne,
wat is dat?
Bij ons op de redactie
komen
voortdurend vragen van lezers binnen over de meest
uitéénlopende onderwerpen.
Mevrouw van Ham
wil graag weten
wat
“Worstepinnen” zijn. Als we
de dikke Van Dale
er op na slaan, dan
lezen we dat het hier gaat om een pennetje of doorn
waarmee gestopte worsten dicht gestoken worden.

De eerste (parttime) medewerker die bij slagerij De Worstepinne in dienst kwam was naaste buurjongen David van Sommeren. Zijn voorbeeld deed goed volgen, gezien het feit dat
de zusjes Bianca en Annemarie hun broer achterna gingen.
De Worstepinne werd een echt ‘familiebedrijf’. David zit nog
steeds in het vlees: hij verkoopt grote hoeveelheden bij Compaxo.
Het is de fotograaf van de Gelderlander tot op de dag van
vandaag onduidelijk wat Dinie en David op bovenstaande foto
aan het uitbenen zijn. Opmerkelijk is dat Henk op de foto
ontbreekt.

Het is 1963 als de familie Lötters de slagerij aan de Ooipoortstraat 30 overneemt van de familie Bouwens (rechts
op de foto). Als we links en rechts het assortiment bekijken, is er in 46 jaar heel wat veranderd.

Touw was vroeger een luxe product en het kostte veel
tijd om dat te maken. Worsten werden na de slacht dan
ook niet dichtgebonden met touw. De uiteinden van de
darmen werden met een lange doorn van de sleedoorn
vast gestoken en zo te drogen gehangen.
Tegenwoordig worden er dus geen worstepinnen meer
gebruikt. Wilt u toch nog een levend exemplaar zien die
nog in het wild rondloopt, begeeft u zich dan naar de
Ooipoortstraat in Doesburg en probeer hun aandacht
te trekken door “Dinie” of “Henk” te roepen.
Er hangt iets in de lucht” denk je gevoelsmatig
als je bij De Worstepinne bent. Inderdaad: een
spandoek.

Positieve berichten van de Spar
De Spar in Doesburg heeft onlangs een ﬂinke omzetimpuls gekregen doordat de medewerkers van Keurslagerij
de Worstepinne er een minuut gratis mochten winkelen.
Dinie en Henk boden dat hun mensen aan in het kader van
het 25 jarig jubileum van hun slagerij.

Ooipoortstraat winkeliers waren graag bereid het op
te hangen.

Van onze sportverslaggever vernemen wij dat de Varkensrace
die Koninginnedag 1987 door de winkeliers in de Ooipoortstraat
werd georganiseerd een groot succes is geworden. Talloze
deelnemers hebben de varkens bereden en er werden goede
tijden gehaald. Dat de organisatoren een snel parcours hadden uitgezet bleek wel uit het feit dat veel varkenberijders een
persoonlijk record vestigden.
Op de foto hierboven ziet u Hendrik Haverkamp zojuist aan de
start verschijnen. Verder op de foto: het varken en mede organisator Henk (herkenbaar aan pet en stopwatch).

